
ကိǽǸိǽနာဗိǽငး်ရပ်စက်ာကယွေ်ဆးထိǽးြခငး်၏မီတိǽယိǽƱမိǿ ˺နယ်

ကာကွယ်ေဆးထိǽးြခငး်လǽပ်ငနး်စǶ

အခမ့ဲ

၁ ပိǽစ့က်တြ်ဖင့စ်ာရငး်သငွး်ြခငး် （အငတ်ာနကမ်Ǻလည်းစာရငး်သငွး်ǳိǽငသ်ည်）

၂ ပိǽစ့က်တြ်ပန်ပိǽ ့ြခငး် （သိǽမ့ဟǽတအ်ငတ်ာနကမ်Ǻစာရငး်သငွး်ြခငး်）

၃ စာရငး်သငွး်Ʊပီးေƭကာငး်ြပန်စာကိǽေစာင့ပ်ါ ⇒ေဆးထိǽးရန်

※ေဆးထိǽးမည့ေ်နတ့ငွမိ်မိ၏အမ်ိမǺမထကွခ်ငက်ိǽယပ်Ǿချိန်ကိǽတိǽငး်တာƭကည့ပ်ါ။ပံǽမǺန်ထကက်ိǽယပ်Ǿချိန်ြမင့တ်ကေ်နƱပီးအဖျားǹǺိသညဟ်ǽ
ယǾဆရကာခǳȥာကိǽယမ်Ǻာလညး်မအမီသာြဖစ်ေနပါကကာကယွေ်ဆးထိǽးမည့က်စိȗကိǽရပ်ဆိǽငး်Ʊပီးကာကယွေ်ဆးတယလ်ဖီǽန်းစငတ်ာသိǽမ့
ဟǽတက်ာကယွေ်ဆးထိǽးရန်Ƴကǿိတငစ်ာရငး်ေပးသငွး်ထားေသာေဆးǸံǽေဆးခန်းသိǽဆ့ကသ်ယွသ်တငး်ပိǽပ့ါ။

※ေဆးထိǽးƱပီးေသာ်လညး်ချကခ်ျငး်ြပန်ခွင့မ်ǹǺိေသးပဲ မိနစ်၂၀နီးပါးအေြခအေနကိǽေစာင့ƭ်ကည့ေ်လ့လာရန်အတကွအ်ချိန်ေပးရပါမည။်
※ေဆး၏အကျိǿးအာနိသငက်ိǽအြပည့အ်ဝရǹǺိေစရန်အမျိǿးတǾေဆးအားသတမ်Ǻတထ်ားေသာကာလအပိǽငး်အြခားအတိǽငး်လိǽကန်ာ၍( ၂) 

Ƴကမ်ိထိǽးရန်လိǽအပ်Ʊပီး ( ၁) Ƴကမ်ိထိǽးƱပီးချိန်တငွ် ( ၂) Ƴကမ်ိေြမာကထ်ိǽးရမည့ေ်နက့ိǽေသချာေအာငအ်တညြ်ပǿ၍မǺတသ်ားထားပါ။
※စာအတိတ်ငွ် ၂Ƴကမ်ိစာကǾပွန်ǳǺင့ထ်ိǽးƱပီးေƭကာငး်သကေ်သစာရွက် ၁ရွကပ်ါǹǺိƱပီး ြဖǿတမ်ပစ်ပဲနဂိǽအတိǽငး်ပǾးတွယဲǾေဆာငလ်ာပါ။

ေဆးǸံǽသိǽ ့
လာမည့်
ေနတ့ငွ်

ယǾလာရန်
ပစȗညး်များ

စာအတိတ်ငွး်ပါǹǺေိသာပိǽစ့်ကတ်၌ကိǽက်ညေီသာအချက်တငွ☑်အမǺနြ်ခစ်ပါ။
【စစ်တမ်းပါအချက်များ】

၁ ကǽသမခ˪ံယǾလိǽြခငး်ǹǺမိǹǺိ
၂. ေမးွရာပါေရာဂါအခံǹǺမိǹǺိ
၃ သာွးလိǽေသာေဆးǸံǽေဆးခနး်

※ေဆးǸံ ǽေဆးခနး်ေနရာ ၊ ေနရ့ကǳ်Ǻင့အ်ချိနတ်ိǽက့ိǽ Ʊမိǿ ˺နယမ်Ǻ စီမံခန ့ခ်ွဲသတမ်Ǻတေ်ပးလမိ့မ်ည။်
※ေရာဂါအခǹံǺသိǾသညက်ǽသမ˪ခယံǾေနေသာေဆးǸံ ǽနပံါတက်ိǽ(သးီြခားစာရွကတ်ငွƭ်ကည့၍်)ေရးပါ။

သိǽေသာ် ကǽသမ˪ခံယǾေနေသာေဆးǸံǽတငွ် ကာကယွေ်ဆးမထိǽးǳိǽငေ်သာ အေြခအေနမျိǿးလညး်ǹǺိတတသ်ညက်ိǽသတြိပǿပါ။
※ပိǽစ့က်တေ်ကျာဘကǹ်Ǻိလကဝ်ဘဲကေ်အာကေ်ြခတငွပ်ါေသာကǾပွန်နံပါတသ်ညက်ာယကǹံǺင၏်နံပါတဟ်ǽတမ်ဟǽတစ်စေ်ဆး၍

ကာကယွေ်ဆးထိǽးလိǽသǾစာရငး်စစတ်မး်တငွ်အေြဖေရးသားေပးပါ။ကǾပွနန်ပံါတဆ်ိǽသညမ်Ǻာစာအတိအ်တငွး်တငွပ်ါǹǺေိသာ
ကာကယွေ်ဆးထိǽးခွင့လ်ကမ်Ǻတတ်ငွ် ပံǽǳǺပ်ိထားသည့် ဂဏနး်၁၀လံǽးပါေသာနပံါတက်ိǽဆိǽလိǽသည။်

ေရးသားြဖည့်စွက်Ʊပီးပါက ၎ငး်ပိǽစ့်ကတ်ကိǽ စာတိǽက်ပံǽးထသဲိǽထ့ည့်ပါ။

ေနရ့က်ǳǺင့အ်ချိနေ်နရာတိǽအ့ဆငေ်ြပသည်ǳǺင့Ʊ်မိǿ˺နယ်မǺတိǽအ့ေƭကာငး်ƭကားစာပိǽစ့်ကတ်လာမည်ြဖစ်Ʊပီး
၎ငး်တွငေ်ရးသားထားေသာ ေနရ့က်ǳǺင့အ်ချိနေ်နရာအတိǽငး်သာွးပါ။

(လကတ်ိǽအကျɣ)

ေမးြမနး်ရန် မီတိǽယိǽƱမိǿ ˺နယဗိ်ǽငး်ရပ်စ်ကာကယွေ်ဆးတယလ်ဖီǽနး်စငတ်ာ ☎ ၀၈၇၅-၆၃-၃၁၀၄

QR ကǽဒ်
※ကာကယွေ်ဆးထိǽးƱပီးေသာသǾသည် စာြပနရ်န် မလိǽအပ်ပါ။

ယခǽReiwa၃ǳǺစ်၏မီတိǽယိǽƱမိǿ ˺အǽပ်စǽလိǽက်ေဆးထိǽးခန်းမǳǺင့ေ်ဆးǸံǽများတငွ်
ဖိǽကဇ်ာကǽမȧဏီထǽတက်ာကယွေ်ဆးကိǽသံǽးစွဲေနပါသည်။ 

အငတ်ာနကမ်Ǻတစ်ဆင့စ်ာရငး်ေပးေလȂာကထ်ားǳိǽငƱ်ပီး
ေဆးလကမ်Ǻတနံ်ပါတက်ိǽမမǺားရေအာငမိ်မိ၏ကိǽယပိ်ǽင်
နံပါတက်ိǽြဖည့ရ်န်ǳǺင့အ်ကယ၍်မǺားယငွး်ခဲ့ပါကေလȂာက်
ထားခွင့ရ်မညမ်ဟǽတပ်ါ။အငတ်ာနကမ်ǺေလȂာကထ်ား
သǾသညပိ်ǽစ့ကတက်ိǽသံǽး၍အေƭကာငး်ြပန်ရန်မလိǽအပ်ပါ။

ေဆးထိǽးခွင့လ်ကမ်Ǻတ် (စာအတိတ်ငွပ်ǾးတွပဲါǹǺိသည）်

ကိǽယတ်ိǽငြ်ဖစေ်ƭကာငး်သကေ်သခံကတ/်စာရွက်
（ယာǶေမာငး်လိǽငစ်င၊်ကျန်းမာေရးကတစ်သည）်

လǾနာǹǺင၏်ကျန်းမာေရးမǺတတ်မ်း（စာအတိပ်ါစာရွက်
၂ရွကအ်နကမ်Ǻ၁ရွကက်ိǽြဖည့စ်ွကေ်ရးသား၍ေစာင့ပ်ါ။)
ေဆးစာမǺတတ်မ်းစာအǽပ်（လကǹ်Ǻကိိǽငေ်ဆာငထ်ားသǾသာ）

⬤

ေဆးကǽသခ

(အစိǽးရစရိတ်)

အသေိပးချက ်

ေဆးǸံ ǽသိǽM့askတပ်လာပါ။
အကျɣလကေ်မာငး်ကိǽပင့၍်
ေဆးထိǽးရလယွက်Ǿေစရန်

ကဲသ့ိǽေ့သာအဝတမ်ျိǿးကိǽ
ဝတဆ်င၍်လာပါ။

⬤

⬤

⬤



◎ ေရာဂါအခံǹǺိသǾအတကွ်
သကƳ်ကးီပိǽငး်ကာကယွေ်ဆးထိǽးမ˪များƱပီးချိနတ်ငွေ်ရာဂါအခǹံǺိသǾများအား
စတငရ်နစ်ီစǶထားလျကǹ်ǺƱိပီးေအာကပ်ါအချကတ်စ်ခǽခǽǳǺင့်
ကိǽကည်ေီသာလǾနာများကိǽ ေရာဂါအခǹံǺသိǾများဟǽသတမ်Ǻတသ်ည။်（Reiwa၃ǳǺစ် မတလ်၁၈ရကေ်န၏့လကǹ်Ǻိကာလတငွ）်
၁။ ေအာကေ်ဖȆ ြပပါေရာဂါ/အေြခအေနǹǺသိǾများ/ေဆးǸံǽတငွတ်ကေ်ရာကြ်ပသမ˪/ကǽသမ˪ခယံǾေနသǾများ

◎ ကာကယွေ်ဆးထိǽးြခငး်ကိǽခံယǾရန်မǺာကာယကǹံǺင၏်သေဘာတǾညခီျကမ်Ǻာအဓိကလိǽအပ်ပါသည။်

လကǹ်Ǻိတကေ်ရာကေ်နေသာ ေဆးǸံǽ/ဌာနတငွခ်ယံǾြခငး်
ေရာဂါအခကံိǽ ကǽသေနေသာ ေဆးǸံǽ/ဌာနတငွခ်ယံǾြခငး်
လပ်ိစာမေǸȄ˺ပဲေနထိǽငေ်နေသာအရပ်ေဒသတငွခ်ံယǾြခငး်
လက်ǹǺိေနထိǽငေ်နေသာအရပ်ေဒသတွငခ်ယံǾခငွ့ရ်ǳိǽငသ်ည။်ကိǽǸိ ǽနာကာကွယေ်ဆးNaviတငွလ်ညး်ေလလ့ာǳိǽငသ်ည။် 

လကǹ်Ǻိအေြခအေနတငွေ်ရာဂါတစစ်ံǽတစရ်ာအတကွက်ǽသမခ˪ယံǾေနေသာသǾသိǽမ့ဟǽတက်ျနး်မာေရးအေြခအေနအရမမိခိǳȥာကိǽယ၏်
ခံǳိǽငရ်ညǹ်Ǻိမအ˪ေပȆတငွသ်သံယǹǺပိါကထိǽးသင့မ်ထိǽးသင့က်ိǽပံǽမǺနက်ǽသေနေသာေဆးǸံ ǽမǺဆရာဝနထ်ေံဆးွေǳးွအƭကဉံာဏေ်တာငး်ပါ။

ဝနƳ်ကီးချǿပ်Ǹံǽ း ကိǽǸိǽနာ ကာကွယေ်ဆး ǹǺာရန်

ဝက်ဘ်ဆိǽက်တွင်ƭကည့်Ǹ˪ရန်အလျǶးမသင့်ပါက ေနထိǽင်ရာေဒသƱမိǿ˺နယ်Ǹံǽ းထံတွင်ေဆွးေǳးွေမးြမနး်ǳိǽင်ပါသည်။

ကိǽǸိǽ နာဗိǽငး်ရပ်စ်ကာကွယ်ေဆး၏အကျိǿးအာနိသင်အေƭကာငး်ကိǽ ပိǽမိǽသိǹǺိလိǽပါက
ဂျပန်ဝန်Ƴကးီချǿ ပ်Ǹံ ǽး၏ကာကွယ်ေဆးအထǾးဝက်ဘ်ဆိǽက်တွင်ƭကည့်Ǹ˪ေလ့လာပါ။

ဆကသ်ယွစ်ံǽစမ်းေမးြမန်းရန်

၂ ။ စံသတမ်Ǻတခ်ျက（်BMI ၃၀ǳǺင့အ်ထက）်အားေကျာ်လနွပ်ါက အဆမီျား၍အဝလနွသ်ာွးပံǽတကွန်ညး်
※ BMI ＝ ကိǽယအ်ေလးချိန（်ကလီိǽ）÷ အရပ်အြမင့（်စငတ်မီတီာ）÷ အရပ်အြမင့် （စငတ်မီတီာ）
※ ခန ့မ်Ǻနး်ေြခ BMI ၃၀ǹǺိသǾသည် အရပ်အြမင့် ၁၇၀စငတ်မီတီာǳǺင့် ကိǽယအ်ေလးချိန၈်၇ကလီိǽ ။ အရပ်အြမင့် ၁၆၀စငတ်မီတီာǳǺင့် ကိǽယအ်ေလးချိန၇်၇ကလီိǽ။

◎ အǽပ်စǽလိǽကက်ျငး်ပေသာခန်းမ

◎ ေနရပ်လပ်ိစာမǺတပံ်ǽတငမ်ထားေသာေဒသတငွက်ာကယွေ်ဆးထိǽးခံယǾြခငး်ǳǺင့ပ်တသ်က၍်

◎ ေဆးထိǽးရာမǺြဖစေ်သာေဘးထကွေ်ရာဂါလကȓဏာǳǺင့် ကယဆ်ယက်ǽသေရးစနစအ်ေƭကာငး်
ကာကယွေ်ဆးထိǽးရာမǺတစဆ်င့ေ်ပȆေပါကလ်ာေသာေဘးထကွေ်ရာဂါလကȓဏာသညလ်ǾနာǹǺင၏်ကျနး်မာေရးကိǽပျကစ်းီဆǽတယ်ǽတေ်စခဲေ့သာ် ၎ငး်ကိǽြပနလ်ည်
ကǽသရနလ်ိǽအပ်လာǳိǽငƱ်ပီး ကǽသƱပီးသည့တ်ိǽငေ်အာငအ်လံǽးစံǽမေပျာကက်ငး်ခဲသ့ညǹ်Ǻိေသာ် ေဖȆ ြပပါလǾနာǹǺငသ်ည် ကာကယွေ်ဆးထိǽးြခငး်ဆိǽငရ်ာဥပေဒအရ
ကယဆ်ယြ်ခငး်စနစ် (ကǽသစရိတ၊်မသနစ်မွး်သǾǳǺစစ်Ƕေထာကပံ်ေ့ƭကးစသညတ်ိǽ ့) ကိǽရǹǺိခစံားခငွ့ရ်မညြ်ဖစသ်ည။်

မီတိǽယိǽƱမိǿ ˺ တာကာ့စဲေချာ ေဒသ
ǹǺမိီǽက့ာတစǽမာ ရပ်ကွက် အကွက်၂၃၇၃ အမǺတ်(၁)

➡ မီတိǽယိǽƱမိǿ ˺နယတ်ယလ်ဖီǽန်းစငတ်ာ TEL ၀၈၇၅-၆၃-၃၁၀၄

➡ ခါဂ့ါဝါခǸိǽငတ်ယလ်ဖီǽန်းစငတ်ာ TEL ၀၅၇၀-၀၀၉-၅၅၀

တိǽ Ƴကǿိတငစ်ာရငး်ေပးလိǽလျငǳ်Ǻင့်
ေဆးမထိǽးခငေ်ဆးွေǳးွလိǽလျင်

（မနက၉်နာရီ～ညေန၅နာရီခွဲအထိ※စေနတနဂƪေǳǳွǺင့Ǹံ်ǽ းပိတရ်ကမ်ျားတငွလ်ညး်ဆကသ်ယွǳ်ိǽငပ်ါသည）်

（မနက၈်နာရီခွဲ～ညေန၅နာရီခွဲအထိ※တနဂƪေǳǳွǺင့Ǹံ်ǽ းပိတရ်ကမ်ျားမǺအပ）
FAX ၀၈၇၅-၆၃-၈၃၃၃အြမငအ်ƭကားအာǸံǽမသန်မစွမ်းသǾများအတကွ်

ေဘးထကွ်ေရာဂါေဆးေǳးွရန်

ယိǽမီ

၎ငး်ေဆးǸံǽ/ဌာနတိǽတ့ငွေ်ဆးွေǳးွေမးြမနး်ပါ
၎ငး်ေဆးǸံǽ/ဌာနတိǽတ့ငွေ်ဆးွေǳးွေမးြမနး်ပါ
၎ငး်Ʊမိǿ ˺နယǸ်ံ ǽး/ဌာနတငွေ်ဆးွေǳးွေမးြမနး်ပါ

➡

➡

➡

စတးီရွိǿကက်ဲသ့ိǽက့ိǽယ်ခအံားကျဆငး်ေစေသာကǽထံǽးကိǽခယံǾေနသǾ
ကိǽယ်ခအံားပံǽမမǺနမ်ေ˪ƭကာင့အ်ာǸံ ǽေƭကာǳǺင့၎်ငး်Ǥကကသ်ားဆိǽငရ်ာေရာဂါǹǺိသǾ
အသကǹ်ǺȀမမǺနြ်ခငး်စသည့ခ်ǳȥာကိǽယစ်မွး်ေဆာငရ်ညက်ျဆငး်သည့ေ်ရာဂါǹǺိသǾ
Philadelphia Chromosom ေခȆ DNAကွြဲပားမမ˪ǾမǺနေ်သာေရာဂါǹǺိသǾ
အလနွအ်မငး်မသနမ်စမွး်ေသာ(အသဉိာဏပိ်ǽငး်ဆိǽငရ်ာ)ေရာဂါǹǺိသǾ
အပ်ိေမာကျေနစǶအချိနအ်တနƭ်ကာေအာငအ်သကǹ်ǺȀရပ်တတေ်သာေရာဂါǹǺိသǾ
အလနွအ်မငး်မသနမ်စမွး်ေသာ(အာǸံ ǽေƭကာပိǽငး်ဆိǽငရ်ာ)ေရာဂါǹǺိသǾ

၁။
၂ ။
၃။
၄။
၅။

၆။
၇။

နာတာǹǺညအ်သကǹ်ǺȀအဂƪ ါအဖွဲ˺အစညး်ေရာဂါǹǺိသǾ
နာတာǹǺညǳ်ǺလံǽးေရာဂါǹǺိသǾ(ေသးွတိǽးေရာဂါǹǺိသǾလညး်ပါဝငသ်ည)်
နာတာǹǺညေ်ကျာကက်ပ်ေရာဂါǹǺိသǾ
နာတာǹǺညအ်သညး်ေရာဂါ(အသညး်မာေရာဂါ)ǹǺိသǾ
အငစ်Ǿလငထ်ိǽးေဆးစားေဆးကǽထံǽးကိǽခေံနေသာဆးီချိǿေရာဂါǹǺိသǾ
သိǽမ့ဟǽတအ်ြခားေရာဂါတစ်ခǽǳǺင့Ʊ်ပိǿငတ်Ǿြဖစေ်နေသာဆးီချိǿေရာဂါǹǺိသǾ
ေသးွေရာဂါǹǺိသǾ(သဓံါတခ်ျိǿ ˺တဲမ့ေ˪ƭကာင့ေ်သးွအားနညး်ြခငး်ချနလ်Ǻပ်)
ကိǽယ်ခစံမွး်အားကျဆငး်မေ˪ရာဂါǹǺိသǾ(ကငဆ်ာအƳကတိအ်ကျံǿးဝင)်

၈။
၉ ။

၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

( အာ Ǹံǽ ေƭကာ ဆိǽ င် ရာ ေဆး Ǹံǽ တွ င် တ က် ေရာ က် ကǽ သ မ˪ ခံ ယǾ ေန သǾ /
အာ Ǹံǽ ေƭကာ ချိǿ ˺ တဲ့ မ သ န် မ စွ မ်း သǾ လ က် မǺ တ် ကိǽ င် ေဆာ င် ထား သǾ /
ေပျာ က် က ငး် ဖိǽ အ့ လား အ လာ န ည်း ပါး ေသာ အာ Ǹံǽ ေƭကာ ကǽ သ မ˪ ခံ ယǾ ေန သǾ /
ဉာ ဏ် ရ ည် ချိǿ ˺ တဲ့ မ˪ ပျ က် စီး ၍ မ သ န် စွ မ်း သǾ လ က် မǺ တ် ǹǺိ သǾ အ စ ǹǺိ သ ည် )

မီတိǽယိǽƱမိǿ ˺နယǸံ်ǽ း မီǳိǽေ့ချာကျန်းမာေရးစငတ်ာ
မီတိǽယိǽƱမိǿ ˺ မီǳိǽေ့ချာ ေဒသ
ယိǽǹǺတိစǽအိǽတစǽ ရပ်ကွက် အကွက်၂၀၃၀ အမǺတ်(၁)

ယာမာမိ့ǽတိǽေချာ(အေနာကေ်ဆာင)် (သဘာဝလယေ်ြမ
ထန်ိးသမ်ိးေရးဌာန)

မီတိǽယိǽƱမိǿ ˺ ယာမာ့မိǽတိǽေချာ ေဒသ
စိǽငး်တာနǹီǺိ ရပ်ကွက် အကွက်၃၇၅


